


Reči so rumene, zelene, rdeče. Lahko so pri miru 
ali vrteče. Nekatere so zvite v res čudne oblike. 
Lahko imajo črte, lahko imajo pike. Meni pa so 
fine, tiste mehke kot blazine. Res veliko je reči, 
jim ni konca videti! Reči »reči«, če jih vidiš tudi ti! 

Kakšne reči nas obkrožajo? Ali reči res lahko kaj 
rečejo? Imajo vse reči obliko? Kaj je pravzaprav ta 
presneta reč!?
V predstavi REČI REČI sta se Jan Rozman in 
Julia Keren Turbahn namenila priti rečem do 
dna. Kaj porečeš na to, da se jima pridružimo v 
tem raziskovanju? Rečeno - storjeno!  Jan in Julia 
v predstavi na igriv način puščata prostor za 
interpretacijo, raziskovanje in srečanje ter vabita 
vse od 6. do 106. leta, da rečimo skupaj.

Trajanje : 50 min

Vse REČI v našem vesolju so sestavljene iz osnovnih 

gradnikov, ki jih imenujemo atomi. Atomi so tako 

majhni, da jih ne moremo videti s prostim očesom pa 

tudi z najboljšimi mikroskopi ne. Najpogostejši atom v 

vesolju je vodik, sledijo mu helij, kisik in ogljik.

Ko reč odvržeš, ne izgine. Recikliranje pomeni, da 

reči, ki  jih več ne uporabljamo, ponovno uporabimo 

in iz njih izdelamo nove reči. Atomi se nenehno 

reciklirajo tako, da se povezujejo v nove reči.

Korak za korakom sledi navodilom za izdelavo 

instrumenta iz recikliranih predmetov, ki ga je 

pripravil SELBSTGEBAUTE MUSIK. Naj ta 

presneta reč zazveni dobro!

Zamisli si, da si izumitelj_ica. Kakšno 

reč boš izumil_a? Kako bi svoj izum 

opisal_a? Kaj je posebnost tvojega 

izuma? Kaj lahko naredi? Svoj izum 

lahko narišeš tukaj.

Kako REČI nastanejo?
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Razporedi reči okoli sebe! Ozri se naokrog po svoji sobi in stvari uredi glede na:- 
- BARVO
- 

- velikost
teksturo/material
obliko

REČI okrog tebe

Bi lahko bile razporejene 

tudi kako drugače?

Gibaj se po prostoru kot skokica! Se spomniš skokic iz predstave? Se lahko premikaš kot one? Kaj še je okoli tebe? Se lahko premikaš kot te reči?

Nova REČ!

Kaj se z REČMI zgodi?

Premikaj se kot REČ

Kako zveni ta REČ?
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Skeniraj spodnjo REČ in 

prisluhni pesmi REČI REČI.

Skeniraj to REČ za video z znakovnim jezikom, ki ti bo razložil kaj lahko tukaj počneš!

Zapoj kakšno REČ!


